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Bestyrelsesprofil Gitte Kirkeby Søe 

 

Adresse: 
 
Mobiltelefon: 
Email: 
Linkedin-profil: 
Født: 
Familie: 
 
 

Sølystvej 39 
8660 Skanderborg 
2049 6211 
gittekirkebysoe@gmail.com 
Gitte Kirkeby Søe | LinkedIn 
17. oktober 1972 

Jeg bor sammen med min partner Rune og sammen 
har vi tre børn Sara (11), Daniel (16) og Jacob (17).  

International B2B profil med fokus på at skabe værdi for kunder og omverden 
 
Jeg har 25 års erfaring fra internationale B2B virksomheder (Vestas, Grundfos, Kamstrup 
og Danfoss) hvor jeg har arbejdet med strategi, ledelse, branding, marketing, digitalisering, 
salgsudvikling, kundefokus og bæredygtighed. Jeg ønsker at bidrage med denne erfaring 
til at inspirere ledelsen og bestyrelsen i udvikling og implementering af en stærk strategi 
der bidrager til positive forretningsmæssige resultater. Jeg har stærke analytiske evner og 
er hurtig til at sætte mig ind i forretningen og identificere forbedringsmuligheder. 
 
Som person har jeg en positiv livsindstilling og et højt energi niveau, og jeg tror på at de 
bedste resultater skabes igennem godt samarbejde hvor forskellige kompetencer kommer 
i spil.  
  
Motto: There is no contradiction in doing good and doing well.  
 
Mine spidskompetencer i bestyrelsesarbejdet: 

• Strategiudvikling og implementering  

• Forandringsledelse 

• Branding, positionering og kobling til bæredygtighed 

• Marketing i international B2B 

• Digitalisering – særligt i forhold til kunderelationen 

• Kundefokus i hele værdikæden 
 
Bestyrelsesuddannelse og netværk: 

• Bestyrelsesuddannelsen ”Din første bestyrelsespost” ved Erhvervsakademi Aarhus 
(Maj 2022) 

• Medlem af Bestyrelseskvinder (Juli 2021 - 

• Medlem af AROS Board (Maj 2022 - 
 
Bestyrelseserfaring: 

• Bestyrelsesformand Act NOW (2014) 

• Bestyrelsesmedlem Act NOW (2013) 
 
Erhvervserfaring de seneste 3 år 
Jun 22 –  Danfoss Drives A/S – Senior Director Global Marketing and Sales 

Enablement. Ledelse a global funktion på 100+ medarbejdere 
Jul 20 – Maj 22 Kamstrup A/S – Vice President Marketing 
Mar 19 – Jun 20 Grundfos Holding A/S – Senior Director, Branding 

mailto:gittekirkebysoe@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/gitte-kirkeby-s%C3%B8e-357955/

